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ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

ĐẢNG ỦY KHỐI 

  CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH 

* 
Số  1135 -CV/ĐUK 

Báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai 

thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận  

của Trung ương, của Tỉnh ủy quý III/2022 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

 

Thực hiện Công văn số 1499-CV/BTGTU, ngày 26/9/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các 

Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy quý III/2022. Để có cơ 

sở đánh giá kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quý III/2022; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề 

nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tổng hợp báo cáo nhanh công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ 

thị, Kết luận theo các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, gồm: 

- Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an 

ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

- Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục đổi mới việc ban hành, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

- Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và 

phân luồng học sinh sau trung học cơ sở giai đoạn 2022 - 2030. 

- Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo 

viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới. 

(Báo cáo theo Đề cương đính kèm, gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên 

giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 25/10/2022). 
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2. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở chưa xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và các Chỉ thị của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, đề nghị khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị 

quyết, Kết luận của Trung ương và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo 

các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (tại Kế hoạch số 98-KH/ĐUK, 

ngày 24/8/2022; Kế hoạch số 99-KH/ĐUK, ngày 24/8/2022; Công văn số 1104-

CV/ĐUK ngày 08/9/2022; Kế hoạch số 100-KH/ĐUK, ngày 15/9/2022; Kế hoạch 

số 102-KH/ĐUK, ngày 21/9/2022; Kế hoạch số 104-KH/ĐUK, ngày 26/9/2022 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). Đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về 

Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 25/10/2022 để tổng 

hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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